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چكيده
عسل یک ماده غذایی است که برای سالمت فرد مفید بوده و بهعنوان یک محصول سودمند با خاصیت شفابخشی در نظر گرفته شده است .با
توجه به این که خواص فیزیکوشیمیایی عسلهای هر منطقه بسته به نوع گل و گیاهی موجود در آن منطقه متفاوت میباشد ،لذا شناخت درصد
مواد تشکیل دهنده آن مهم است .مطالعه حاضر بهمنظور تعیین پارامترهای فیزیکی و شیمیایی تعداد  03نمونه عسل از زنبورستانهای مناطق ده
گانه ماکو در استان آذربایجان غربی در سال  3030انجام گرفته است .نمونهها پس از انتقال به آزمایشگاه شیمی مواد غذایی دانشگاه آزاد ماکو
و آمادهسازی آنها ،به منظور انجام آزمایشاتی از قبیل تعیین میزان رطوبت ،میزان ماده خشک ،خاکستر ،pH ،اسیدیته ،دانسیته و ویسکوزیته
مورد بررسی قرار گرفت .میانگین pHبرابر با  ،4/340خاکستر  ،3/3650مواد جامد  ، 80/88%اسیدیته  00/5میلی اکی واالن در کیلوگرم،
دانسیته 3/030گرم بر سانتیمترمکعب و ویسکوزیته  808سانتیپواز میباشد .رطوبت تمامی نمونهها زیر بیست و میانگین رطوبت  35/30درصد
بوده و تمامی نمونهها فاقد گلوکز تجاری بودند .از میان ده منطقه مورد مطالعه ،نمونه های شش منطقه فعالیت دیاستازی از خود نشان دادند.
كليدواژه :عسل ،خواص فیزیکوشیمیایی ،منطقه آزاد ماکو (ایران).
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مقدمه

میباشد .گرم نمودن عسل که از چسبانکی آن میکاهد

عسل در زمانهای خیلی دور به طور طبیعی در البه الی

عاملی است که در فرآیند تولید عسل صنعتی از آن بهره

صخرهها و در جنگلها وجود داشته ،ولی انسان تقریباً از

میجویند .اما انواع عسل از نظر چسبندگی ،با هم متفاوت

چهارهزار سال پیش به اصول کندوداری و پرورش عسل

اند [ .]0غلظت عسل از غلظت آب بیشتر است ،اما این

پرداخته است و این ماده مغذی در طی سالیان محفوظ مانده

سنگینی به ترکیب آب موجود در آن نیز مربوط میشود

است .طوریکه در مقبرههای فراعنه مصر ،کوزههای پر از

[ .]1قدرت جذب آب عسل در فرآیند تولید و استفاده

عسل ،سالیان دراز باقیمانده و فاسد نشده است .از گذشته

نهایی مهم میباشد .عسل معمولی با مقدار  38/0درصد آب

تاکنون از عسل در درمان بسیاری از بیماریها استفاده شده

یا کمتر در آن ،رطوبت نسبی باالی  53درصد هوا را جذب

است .مهمترین خاصیت عسل ،ضدمیکروب بودن آن

مینماید [ .]4از آنجایی که مقدار کشش سطحی عسل

است .در حالی که عسل یک ماده کامالً خوراکی است و

پایین است برای جذب رطوبت ،ماده عالی محسوب شده و

بایستی محیط خوبی برای پرورش میکروبها باشد ،ولیکن

برای استفاده در محصوالت آرایشی بهکار میرود.

میکروبها در معرض عسل نابود شده و اجساد آنها نیز به

منطقهای که عسل از آن تهیه شده ،تعیینکننده میزان کشش

مرور از بین میرود .زیرا عسل حاوی آنتی بیوتیک و

سطحی آن بوده و به دلیل مواد کلوئیدی یا چسبنده آن می-

آنزیمدیاستاز است .در قدیم هر دارویی را با عسل مخلوط

باشد .رنگ عسل بستگی به نوع شهد مصرفی دارد و از زرد

میکردند ،زیرا خاصیت بهبود بخشی داروها را چند برابر

بسیار روشن تا قرمز تیره متغیر میباشد (عسل آویشن قرمز

میکرده و امروزه هم از عسل در بسیاری از محصوالت

رنگ ،عسل اقاقیا بی رنگ و عسل گیاه اسپرس زرد طالیی

آرایشی و بهداشتی استفاده میکنند .با توجه به اهمیت

است) .منطقه جغرافیایی و شرایط آب وهوایی نیز در تعیین

عسل بهعنوان ماده غذایی پرانرژی و نیز استفادههای آن در

رنگ عسل بیتاثیر نیست .پس رنگ عسل نمیتواند عامل

درمان بیماریها و نیز بهعنوان ماده خوش طعمکننده در

تعیینکننده برای تشخیص کیفیت عسل باشد .معموالً

داروها و غیره ،لزوم شناخت خصوصیات کیفی

مصرفکنندگان در ایران رنگ تیره را می پسندند [ .]6عطر

فیزیکوشیمیایی این ماده غذایی باارزش واضح و مبرهن

و طعم هم مانند رنگ آن ،متناسب با گیاهی است که زنبور

است [ .]3عسلهای مختلف با یکدیگر اختالفاتی از نظر

از آن استفاده کرده است [ .]5شکرک زدن و سفید شدن

خصوصیات فیزیکوشیمیایی دارند ،زیرا زنبوران عسل می-

عسل طبیعی نتیجه تشکیل بلورهای گلوکز منوهیدروژنه

توانند برای بهدست آوردن شهد از یک یا چند نوع گل

است که با توجه به کیفیت و شرایط نگهداری آن ،از لحاظ

استفاده کنند [ .]0خواص فیزیکوشیمیایی عسل بر اساس

تعداد ،شکل و ابعاد تفاوت دارند .آنزیم دیاستاز و همچنین

معیارهای کیفی عسل که در راهنما و دستورالعمل اروپا و

قند (گلوکز) باالی موجود در عسل از عوامل مهم در عمل

کمیسیون مواد غذایی کودکس 3تعیین شده است ،صورت

شکرک زدن است .اجسام خارجی از قبیل ذرات موم،

میگیرد [ .]3انواع مختلف عسل طبیعی از خصوصیات

گرده گل و یا حتی گرد و غبار میتوانند بهعنوان هسته

فیزیکی نسبتاً مشترکی برخوردارند که آگاهی از آنها می-

تبلور باشند .دیاستاز ،این ذرات را به خود جذب کرده و ته

تواند کمک خوبی در تشخیص عسل طبیعی باشد .عسل

نشین و کدر میشود .عسل سرشار از مواد مغذی مختلف

تازه استخراج شده مایع چسبناکی بوده که این ویژگی تماماً

است .تاکنون حدود  03قند در عسل شناخته شده که میزان

به محتویات آن باالخص میزان آب موجود در آن مرتبط

کل آن حدود  83درصد میباشد و از مهمترین آنها
گلوکز ( )%03و فروکتوز ( )%08را میتوان نام برد [.]1

CODEX

1

00

بررسی خصوصیات فیزیکوشیمیایی عسل نواحی مختلف منطقه آزاد ماکو

عسل سرشار از مواد کربوهیدراته است .در حدود -33/6

بخشیده و گذشته را در خاطر زنده میکند ،اندیشه را پاک

 36درصد مواد جامد عسل را قندها تشکیل میدهند [.]8

میسازد ،زبان را میگشاید و درد را ریشه کن میکند.

آنزیمهای مختلف از جمله انورتاز(ساکاراز) ،دیاستاز

بنابر نوشتهها و منابع مشخص میشود در دنیای قدیم چه از

(آمیالز) ،گلوکز اکسیداز در عسل وجود دارند [ .]3آنزیم

جنبههای غذایی و چه از حیثیت دارویی این ماده اعتبار و

دیاستاز(آمیالز) در برابر حرارت ناپایدار بوده و شاخص

برتری چشمگیری به تمام معجونهای خوراکی داشته

کیفی مهم در تشخیص عسلهای حرارت دیده است [.]6

است ،حتی امروزه هم عده زیادی معتقدند عسل طبیعی

اسیدیته ،یک معیار مهم کیفیت در عسل میباشد .تخمیر

یک غذای کامل است که خواص درمانی زیادی دارد و بی

عسل باعث افزایش اسیدیته میشود [ .]0این فاکتور ارتباط

تردید نه تنها از آن بهعنوان ماده قندی ،بلکه بهعنوان معالج

زیادی با  pHدارد و با افزایش  pHاسیدیته کاهش مییابد

بسیاری از بیماریها استفاده مینمایند .مطالعه خواص

pH

فیزیکی و شیمیایی عسل در نواحی مختلف دنیا توسط

اسیدی است .استاندارد جهانی برای  pHعسل  4/6( 0/3ـ

دانشمندان انجام گرفته است .هر چند عسل در نواحی

 )0/0می باشد [ .]1میزان رطوبت در انواع عسل متفاوت

مختلف ماکو به طور وسیعی تهیه میشود ،ولی کمبود

است ،اما به طور تقریبی  %31تخمین زده شده است [.]33

اطالعات بر روی خواص فیزیکی و شیمیایی مقایسهای در

رطوبت ،تنها معیاری است که بهعنوان معیار عسل در

عسل منطقه وجود دارد .لذا ،در این تحقیق به مطالعهی

تجارت جهانی باید به حد کافی باشد .بیشترین حجم

خواص فیزیکی و بیوشیمیایی عسل پرداخته شده است.

[ .]1عسل به خاطر داشتن اسیدهای مختلف دارای

رطوبت معرفی شده در طرح جدید استاندارد پیشنهاد شده
برای عسل  03گرم در  333گرم عسل میباشد [ .]1وزن
مخصوص عسل در ارتباط با رطوبت عسل است و با
کاهش رطوبت ،وزن مخصوص افزایش مییابد .پس ،باال
بودن وزن مخصوص بیانگر کیفیت مناسب عسل است [.]3
عسل فاقد هر گونه چربی یا کلسترول میباشد [ .]3پروتئین
عسل هم منشاء گیاهی دارد و هم منشاء جانوری و میزان
آن تقریباً یک درصد محاسبه گردیده است [ .]33عسل
حاوی انواع مواد معدنی مانند کلسیم ،پتاسیم ،آهن ،فسفر،
منیزیم است .تحقیقات نشان داده است که هر چه رنگ

مواد و روشها
نمونه عسلهای زنبورستانهای مناطق دهگانه ماکو پس از
جمعآوری جهت انجام آزمایشات و بررسی خواص
فیزیکوشیمیایی آنها به آزمایشگاه شیمی مواد غذایی انتقال
داده شدند .آزمایشات تعیین میزان رطوبت ،ماده خشک،
 ،pHخاکستر ،اسیدیته ،دانسیته ،ویسکوزیته ،فعالیت
دیاستازی ،گلوکز تجاری و آنالیز حسی بر روی نمونهها
انجام گرفت .تعداد نمونههای گرفته شده از هر زنبورستان
سه نمونه و هر آزمایش سه بار تکرار شده است.

عسل تیرهتر باشد ،حاوی مواد معدنی بیشتری است [.]30

 -اندازهگيری رطوبت

خاکستر عسل بیانگر میزان مواد معدنی است .محتوای

براساس استاندارد شماره  30مؤسسه استاندارد و تحقیقات

خاکستر معیار کیفیت عسلهای گیاهی است .عسلهای

صنعتی ایران [ ،]34پس از آمادهسازی دستگاه و تمیز و

شهد محتوای خاکستر کمتری نسبت به عسلهای عسلک

خشک کردن با الکل اتیلیک بر روی سطح تمیز و خشک

دارند [ .]1عسل دارای ویتامینهای مختلفی است ،که از

منشور دستگاه رفراکتومتر یک قطره از نمونهها را قرار داده

مهمترین آنها ویتامینهای  B6 ،B5 ،B3 ،B2 ،B1و Cرا می-

و اندیس رفراکسیون در  03درجه سیلسیوس قرائت و ثبت

توان نام برد [ .]30به عقیده بوعلی سینا ،عسل خوراکی

گردید .سپس مقدار درصد رطوبت مربوط به هر نمونه را از

است که جوانی را جاویدان میسازد و حافظه را نیرو
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روی جدول شماره  4موسسه استاندارد (رابطه میزان آب

با سود  3/3نرمال تیتر شد (رنگ نقطه پایانی باید 33ثانیه

وضریب شکست عسل) بهدست آمد.

باقی بماند) ،معادله (.)0

 اندازهگيری مواد جامدپس از بهدست آوردن درصد رطوبت نمونهها ،عدد بهدست
آمده را از 333کم کرده تا درصد مواد جامد بهدست آید.
 اندازهگيری وزن مخصوصبهمنظور تعیین وزن مخصوص عسل نمونهها ،با استفاده از
معادله ( )3وزن مخصوص محلول  03درصد عسل نمونهها
محاسبه شد.
()3

( × 3/33085( + 3: )30درصد مواد جامد) = وزن مخصوص

 -اندازهگيری خاكستر

()0
 -اندازهگيری pH

براساس استاندارد شمارهی  30مؤسسه استاندارد و تحقیقات
صنعتی ایران [ ،]34ابتدا بشر  333میلیلیتری شسته شده و
خشک گردید و با آب مقطر جال داده شد .سپس33گرم
عسل داخل بشر ریخته شده و با  16میلیلیتر آب مقطر در
دمای حدود  03 ˚Cحل گردید .سپس در دستگاه  pHمتر
 pHمحلولها اندازهگیری و ثبت شد.

براساس استاندارد شماره  30مؤسسه استاندارد و تحقیقات

-آزمون فعاليت دياستازی

صنعتی ایران [ ،]34بوتهها پس از شستشو و آمادهسازی در

برای بررسی کیفی فعالیت آنزیم دیاستاز در نمونههای عسل

دمای  66˚Cبه مدت نیم ساعت در کوره حرارت داده شد

از روش ذکر شده در کتاب کنترل کیفی آزمایشهای

و وارد دستگاه دسیکاتور گردید تا کمی سرد شوند و پس

شیمیایی مواد غذایی استفاده گردید [.]36

از آن بوته وزن شد و مقدار 6گرم عسل با دقت  3/333گرم

 -اندازهگيری ويسكوزيته

داخل بوتهها ریخته شده و چند قطره روغن زیتون خالص

براساس استاندارد شماره  30مؤسسه استاندارد و تحقیقات

به آنها افزوده شد و یکی یکی نمونهها روی شعله و به

صنعتی ایران [ ،]34پس از آمادهسازی دستگاه و نصب

مالیمت حرارت داده شد تا کف آن تمام و کامال سیاه

اسپیندل شماره  53در بشر 333میلیلیتری مقدار 63گرم

شود .سپس دردمای  533درجه سیلسیوس به مدت  5ساعت

عسل ریخته شد و بشر محتوی عسل زیر دستگاه تنظیم و

درکوره حرارت داده شد تا خاکستر سفید بهدست آید و

اسپیندل متصل به دستگاه وارد آن گردید تاجایی که که

به وزن ثابت برسد .تفاوت وزن بوته خالی و بوته محتوی

اسپیندل به راحتی بچرخد سپس مقادیر مربوط از صفحه

خاکستر به وزن نمونه تقسیم شد و در عدد صد ضرب

دیجیتالی دستگاه قرائت و یادداشت شد.

گردید تا درصد خاکستر(مواد معدنی) نمونهها بهدست آید.

توضیح :با همه اسپیندلها و همه سرعتها ویسکوزیته

 اندازهگيری اسيديتهبراساس استاندارد شماره  30مؤسسه استاندارد و تحقیقات
صنعتی ایران [ ،]34مقدار 33گرم نمونه عسل وزن شد و در
 16میلیلیتر آب مقطر بدون کربن دی اکسید (تازه

نمونهها گرفته شد و فقط مقادیری که دارای ترک باالی
 63درصد هستند درجدول یادداشت شد و با انتخاب پایین
ترین اسپیندل که باالترین ترک و باالترین سرعت را در
جدول داراست طیف ویسکوزیته برای نمونه انتخاب شد.

جوشیده و سردشده) حل شد و محلول در مجاورت

 -اندازهگيری گلوكز تجاری

شناساگر فنل فتالین و با کمک  pHمتر تا رسیدن به 0/8 pH

براساس استاندارد شماره  30مؤسسه استاندارد و تحقیقات
صنعتی ایران [ ،]34مقدار 63گرم عسل داخل یک بشر
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ریخته شد و هم حجم آن آب مقطر اضافه گردید و کامالً

يافتهها و بحث

هم زده شد و بر روی محلول بهدست آمده  0-4قطره یدور

نتایج نشان داد میانگین  ،4/340 pHخاکستر  ،3/3650مواد

پتاسیم که رنگ آن قرمز تیزه است اضافه شد که در

جامد  80/88درصد ،اسیدیته  00/5میلیاکیواالن در

صورت وجود گلوکز تجارتی ،رنگش ارغوانی شده در غیر

کیلوگرم ،وزن مخصوص 3/030گرم بر سانتیمتر مکعب و

این صورت هیچ تغییر رنگی نداشت.

ویسکوزیته  808 cpمیباشد .رطوبت تمامی نمونهها زیر

 آناليز حسيبهمنظور آنالیز حسی عسل مناطق مختلف ،از پرسشنامهای
شامل  5سوال سه گزینهای در زمینه کیفیت رنگ ،کیفیت
طعم ،بو ،بافت ،میزان خارش گلو و شیرینی عسل استفاده
شده است .در این آزمون به مطلوبترین جواب بیشترین
مقدار (عدد  )0و به نامطلوبترین جواب کمترین مقدار

بیست و میانگین رطوبت  35/30درصد بوده است (جدول
 .)3تمامی نمونهها فاقد گلوکز تجاری بودند .از میان ده
نمونه مورد مطالعه ،شش نمونه ( )%53فعالیت دیاستازی از
خود نشان دادند.
جدول :3ویژگیهای فیزیکوشیمیایی نمونههای عسل مورد مطالعه
حداكثر

مشخصات

مقدار در مقدار در

(عدد  )3اختصاص داده شد .بهمنظور بررسی میزان
مطلوبیت عسل مناطق مختلف در ابعاد کیفیت رنگ،
کیفیت طعم ،بو ،بافت ،میزان خارش گلو و شیرینی از رسم
نمودار و تحلیل واریانس یکطرفه استفاده شده است.
جهت انجام آنالیز حسی ،تعداد  03نفر بهطور تصادفی
انتخاب شدند و به اندازه یک قاشق از ظرف حاوی عسل
نمونه اول مقداری عسل چشیدند و نظرشان را در مورد طعم

حداقل

ميانگين واريانس انحراف

نمونهها

نمونهها

رطوبت

معيار

33/8

30/5

35/30

3/33

3/08

85/4

83/0

80/88

3/30

3/05

وزن مخصوص 3/003

3/300

3/331 3/030

3/331

درصد خاکستر 3/338

3/334

3/338 3/6503

3/330

3/338

3/30
3/330
3/533

درصد مواد
جامد

00/5

عسلی که چشیدهاند ابراز کردند .در ادامه ،با کمی فاصله

اسیدیته

03

30

pH

4 /0

0/88

3/441 4/340

زمانی(برای مثال ،پنج دقیقه) خوراکی خاصی به هر یک از

ویسکوزیته

300/4

133/0

3/638

808

آنها داده شد تا مزه عسل نمونه اول از بین برود و این بار
از ظرف حاوی عسل نمونه دوم مقداری عسل چشیدند .این

نتایج مربوط به آنالیز حسی در جدول  0خالصه شده است.

روند ،تا ظرف حاوی آخرین نمونه عسل و نیز آخرین نفر

جدول  :0نتایج آنالیز حسی

ادامه یافت .نظر هر نفر در خصوص طعم عسل نمونههای

مشخصات

ميانگين امتياز

واريانس

جمعآوری شده به طور جداگانه ثبت گردید و در خاتمه،

رنگ

0/36

3/404

از طریق مقایسه نظرات آزمودنیها ،نتیجهگیری پیرامون

طعم

3/386

3/438

بو

0/33

3/635

بافت

0/58

3/061

خارش گلو

3/88

3/453

شیرینی

0/31

3/664

طعم عسل نمونهها انجام گرفت.
 محاسبات آماریدر این تحقیق ،تجزیه و تحلیل دادهها و رسم نمودارهای
مربوطه با نرم افزار آماری  SPSSانجام گرفته است.

نتيجهگيری
در تحقیق حاضر برخی از خواص فیزیکوشیمیایی موثر بر
کیفیت نمونههای عسل مناطق دهگانه ماکو مورد بررسی
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فصلنامهی کاربرد شیمی در محیط زیست ،سال نهم ،شماره  ،04بهار 3031

قرار گرفتند .نتایج نشان داد میانگین رطوبت عسل %35/30

هم بوده و دارای کیفیت خوب و مطلوبی هستند ،که طبق

میباشد که از حد استانداردهای جهانی ()%31/6-38/6

معیارهای استاندارد مؤسسهی استاندارد ملی ایران از لحاظ

بسیار کمتر بوده و نشان دهنده کیفیت باالی عسل میباشد.

کیفیت در سطح خوبی میباشند.جاهد خانیکی و کامکار

میزان رطوبت به عواملی مانند آب و هوای منطقه ،ترکیبات

در سال  3084در تحقیق خود با بررسی خواص

شهد و  ...بستگی دارد .پایین بودن رطوبت باعث افزایش

فیزیکوشیمیایی عسل تولیدی شهر گرمسار در سال ،3080

ماندگاری عسل میگردد .میانگین وزن مخصوص عسل-

درصد رطوبت ،مواد جامد ،وزن مخصوص ،خاکستر،

های مورد مطالعه  3/030بهدست آمد .با کاهش رطوبت

و اسیدیته ی  53نمونه عسل از زنبورستانهای گرمسار را به

وزن مخصوص افزایش پیدا میکند .پس باال بودن وزن

ترتیب 4/64 3/08 ،3/00 ، 80/58 ،35/00 ،و  35میلیاکی-

مخصوص نشاندهنده کیفیت مناسب عسل میباشد .پارامتر

واالن در کیلوگرم بهدست آوردند [ .]3کامکار و همکاران

دیگری که بر روی کیفیت عسل تاثیرگذار است میزان

در سال  3033با بررسی خصوصیات فیزیکوشیمیایی عسل-

خاکستر آن میباشد .استاندارد خاکستر برای عسلهای با

های عرضه شده در شهر تهران میانگین رطوبت ،مواد

منشا گیاهی  3/5گرم در  333گرم است [ .]35در این

جامد ،وزن مخصوص ،خاکستر ،pH ،اسیدیته ،قندهای احیا

تحقیق میزان خاکستر ( )3/334-3/338با میانگین 3/3650

کننده و قندهای غیر احیا کننده (ساکارز)  03نمونه از عسل

حاصل گردید .پایین بودن خاکستر نشانه گیاهی بودن و

فروشگاههای شهر تهران را به ترتیب 36/1 ،درصد84 ،

طبیعی بودن عسل میباشد .اسیدیته معیار دیگری برای

درصد 3/40 ،3/00 ،درصد 35/83 ،0/84 ،میلیاکیواالن

کیفیت عسل میباشد .تخمیر عسل باعث افزایش اسیدیته

در کیلوگرم 55/64 ،درصد و  4/08بهدست آوردند00/0 .

میگردد .در طرح کدکس میزان اسیدیته حداکثر  63میلی-

درصد نمونهها آنزیم دیاستاز مثبت و  0/0درصد آنها

اکیواالن به ازای هر کیلوگرم در نظر گرفته میشود [.]35

هیدروکسی متیل فورفورال یا قند مصنوعی داشتند [.]31

در تحقیق حاضر میانگین اسیدیته عسل  00/5میلیاکیواالن

دی رودریگوئز و همکاران در سال  0334با بررسی خواص

در کیلوگرم بود که در حد مناسبی قرار داشت .عسل به

فیزیکوشیمیایی هشت نمونه عسل ونزوئال دریافتند که دو

علت داشتن اسیدهای مختلف دارای  pHاسیدی است.

نمونه درصد رطوبت باالی  03درصد داشتند که که احتماالً

استاندارد جهانی برای  pHعسل  )0/0-4/6( 0/3میباشد.

به خاطر برداشت بیش از موعد عسل بوده و دو نمونه

در مطالعه حاضر میانگین  4/340 pHبه دست آمده است.

اسیدیته باالتر از  43 meq/kgداشته که به علت تخمیر

همچنین میانگین ویسکوزیته برای نمونه عسلهای مورد

نامطلوب بوده و یک نمونه دارای میزان ساکاروز بیش تر از

مطالعه  808 cpحاصل گردید .تمامی نمونههای مورد

پنج درصد بود [ .]38سرانو و همکاران نیز در همین سال به

مطالعه فاقد گلوکز تجاری بوده و  %53نمونهها فعالیت

بررسی خواص فیزیکوشیمیایی  03نمونه عسل جنوب

دیاستازی از خود نشان دادند.

اسپانیا پرداخته و میانگین  ،4/31pHاسیدیته آزاد

عسلهای مناطق دهگانه ماکو از لحاظ کیفیت رنگ ،طعم،

 ،00/43رطوبت  35/63درصد ،مواد جامد نامحلول 3/30

بو و بافت در تحلیل آنالیز واریانس اختالف معنیداری با

درصد ،هدایت الکتریکی  ،3/08 milisiemen/cmگلوکز

یکدیگر دارند ،ولی از نظر سوزش گلو و شیرینی عدم

 05/30درصد ،فروکتوز  00/38درصد ،ساکارز 0/51

وجود اختالف معنی دار بین مناطق را نشان میدهد .به طور

درصد ،فورفورال( 30/51 mg/kg )HMFو قند تام را

کلی ،عسلهای جمعآوری شده از مناطق دهگانه ماکو از

 83/35درصد بهدست آوردند [.]33

لحاظ بافت و کیفیت و طعم و بو و شیرینی تقریباً نزدیک به

pH

meq/kg
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